Vrste dopusnica (viza) koje mogu dobiti Hrvati kao EU državljani
Za zaposlenja do 90 dana ne treba nikakva posebna dopusnica. Sve se rješava online
prijavom 8 dana prije početka rada., Online-Meldeverfahren. Pogledati Merkblatt A0620 na
internetu.
Kada je riječ o zaposlenju koje traje preko 90 dana godišnje - više od 3 mjeseca - potrebne
su dopusnice. Koju dopusnicu će netko dobiti ovisi o vrsti i trajanju zaposlenja.
Kratkoročna boravišna L-dopusnica (viza)
Ovu dopusnicu mogu dobiti hrvatski državljani koji s određenim ciljem dolaze u Švicarsku i
kane ostati najduže do godinu dana – bilo da su zaposleni ili ne. Ako netko dođe u Švicarsku
kao turist s nakanom da potraži zaposlenje, ne treba nikakvu službenu boravišnu dopusnicu
tijekom tromjesečnog boravka u Švicarskoj. Ako, pak, želi ostati duže jer nije našao zaposlenje
u roku od 3 mjeseca, mora se prijaviti na općini i tražiti boravišnu L dopusnicu u svrhu
traženja zaposlenja, koja se može dobiti na 3 mjeseca i biti naknadno produžavana, s time da
ukupan boravak može biti najduže 12 mjeseci. U pravilu se kod produživanja te dozvole traži i
dokaz o traženju zaposlenja, pa je uputno sačuvati preslike natječaja. Tko ne nađe posao za
vrijeme trajanja te dopusnice, mora bezuvjetno napustiti Švicarsku. Kada netko traži i dobije
boravišnu L dopusnicu s ciljem traženja zaposlenja, mora plaćati i zdravstveno osiguranje,
što nerijetko može biti velik problem za pojedince koji nemaju novčanih rezervi ili nekoga tko
će im pomoći. Zbog toga je ovdje nužno napomenuti da traženje zaposlenja u Švicarskoj, za
pojedince koji u Švicarskoj nemaju rodbine i prijatelja kod kojih bi mogli stanovati dok ne nađu
zaposlenje, zbog skupoće života u Švicarskoj mogla biti prilično neugodna avantura.
Na L EU /EFTA dopusnice imaju pravo Hrvati kao građani EU/EFTA članica koji su našli
zaposlenje na određeno vrijeme od 3-12 mjeseci. Dopusnica vrijedi toliko dugo koliko i radni
ugovor. Tako, primjerice, tko nađe zaposlenje na 9 mjeseci i radni ugovor je isto na 9 mjeseci
i ako mu ne bude radni ugovor produžen, gubi pravo na tu dopusnicu ako u međuvremenu nije
našao drugo zaposlenje.
Boravišnu dopusnicu B mogu dobiti hrvatski državljani kao i ostali EU/EFTA građani na 5
godina, ako mogu priložiti dokaz o stalnom zaposlenju ili radni ugovor na najmanje 365 dana.
Dopusnica biva produžena na daljnjih 5 godina ako su ispunjeni predviđeni uvjeti za njezino
produženje. Ukoliko je osoba, koja zatraži prvo produženje dopusnice B, bila bez zaposlenja
posljednjih 12 mjeseci prije produženja te dopusnice, moguće je da joj dopusnica bude
produžena na samo jednu godinu dana. Inače svi oni koji nemaju zaposlenje imaju pravo na
EU/EFTA dopusnicu B samo ako imaju dovoljno novčanih sredstava i osigurani su za
slučajeve bolesti i nesreće.
Kod EU/EFTA boravišnih dopusnica C je riječ o tzv. trajnim boravišnim dopusnicama, koje
mogu dobiti stranci nakon 5 ili 10 godina boravka u Švicarskoj ako ispunjavaju predviđene
uvjete. Moglo bi se pak reći da su one postale samo relativno trajne, jer ako osobe koje steknu
C dopusnicu budu određeno vrijeme materijalno ovisne o socijalnoj skrbi, može im se dogoditi
da ih izgube ili da prigodom slijedećega produživanja dobiju samo B dopusnice.
Boravišne dopusnice Ci dobivaju članovi obitelji diplomata i konzularnih službenika.
(supružnici i djeca do navršenih 25 godina starosti).
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