INAIL - Indemnizație o singură dată în caz de deces.
Valoarea indemnizației Una Tantum sau înmormântarea pentru
supraviețuitori este stabilită la 10.000,00 EUR.
23 aprilie 2020.
În sectoarele industriale și agricole, începând cu 1 ianuarie 2019, valoarea
indemnizației de supraviețuitori unice este fixată, în valoare de 10.000,00
EUR, în conformitate cu legea din 30 decembrie 2018, nr. 145, art. 1
paragraful 1126 litera I. Reevaluarea acestui cec va începe din anul 2020.
Serviciul economic furnizat de INAIL nu este supus impozitării IRPEF.
Pe lângă pensia de urmaș, pentru decesul venitului INAIL, din cauza
accidentului sau a bolii profesionale, alocația se plătește soțului
supraviețuitor, în absența copiilor sau în absența ascendenților acestora
sau în absența acestora din urmă, merge la frați și surori (art.85 TU).
Dacă supraviețuitorii menționați anterior nu există, cecul se plătește
oricui care se dovedește a fi cheltuit cu ocazia decesului lucrătorului în
suma corespunzătoare cheltuielilor efectuate, în limita maximă a sumei,
prevăzută pentru supraviețuitorii cu drept de pensie.
Indemnizația este reevaluată anual, începând cu 1 iulie a fiecărui an,
printr-un decret specific al Ministerului Muncii și Politicilor Sociale, în
acord cu Ministerul Economiei și Finanțelor și Ministerului Sănătății, pe
baza variației prețurile reale de consum.
Circulara INAIL nr. 30 din 8 noiembrie 2019.
Pentru medicii radiologici afectați de acțiunea razelor X și a substanțelor
radioactive, valoarea indemnizației unice pentru supraviețuitori este legată
de salariul de 61.385,80 EUR, conform procentelor următoare:
1. o treime din salariile de supraviețuire ale soțului cu copiii, care se
califică;
2. un sfert în cazul supraviețuirii doar a soțului / soției sau numai a copiilor
cu condițiile necesare;
3. o a șasea parte, în alte cazuri.

Pentru mai multe informații:
• număr gratuit 800.810.810
• din străinătate și prin telefon la 06 455 39 607 (costul apelului este legat
de planul tarifar al operatorului utilizat)
• scrieți expertului: superabile@inail.it
vă informăm că centrul de contact integrat SuperAbile INAIL este, de
asemenea, multilingv

INAIL- Assegno Una Tantum in caso di morte
l’importo dell’assegno una tantum o funerario per i superstiti è fissato nella misura
di euro 10.000,00.
23 aprile 2020
Nei settori industriale e agricolo, a far data dal 1° gennaio 2019, l’importo dell’assegno
una tantum per i superstiti è fissato, nella misura di euro 10.000,00, ai sensi della legge 30
dicembre 2018, n. 145, art. 1 comma 1126 lettera i. La rivalutazione di tale assegno
decorrerà dall’anno 2020. La prestazione economica erogata dall'Inail, non è soggetta a
tassazione Irpef.
Oltre alle rendita ai superstiti, per i decessi del reddituario Inail a causa di infortunio o
malattia professionale, l'assegno è corriposto al coniuge superstite o unito civilmente, in
mancanza ai figli o in mancanza di questi agli ascendenti, o in mancanza di questi ultimi ai
fratelli e sorelle (art.85 T.U.)
Qualora non esistano i superstiti predetti l’assegno è corrisposto a chiunque dimostri di
aver sostenuto le spese in occasione della morte del lavoratore nella misura
corrispondente alla spesa sostenuta entro il limite massimo dell’importo previsto per i
superstiti aventi diritto a rendita.
L’assegno viene rivalutato annualmente, a decorrere dal 1° luglio di ogni anno, con
apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero della salute, sulla base della
variazione effettiva dei prezzi al consumo.
Inail Circolare n. 30 dell’8 novembre 2019
Per i medici radiologi colpiti dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive l'importo
dell'assegno una tantum per i superstiti è rapportato alla retribuzione di euro 61.385,80,
secondo le seguenti percentuali:

1. un terzo della retribuzione per sopravvivenza del coniuge con figli aventi i requisiti;
2. un quarto nel caso di sopravvivenza del solo coniuge o dei soli figli aventi i requisiti;
3. un sesto negli altri casi.

Per ulteriori informazioni
 numero verde superabile 800.810.810.
 dall'estero e da mobile al numero 06 455 39 607 (il costo della chiamata è legato al
piano tariffario del gestore utilizzato)


scrivi all'esperto: superabile@inail.it

si informa che il Contact Center integrato SuperAbile Inail è anche multilingue

