
 
 

 

ACTION 2017 
OFERTA DE AÇÕES RESERVADA AOS  

COLABORADORES DO GRUPO SANOFI  
NOTA INFORMATIVA PARA PORTUGAL 

 
 

Foi convidado a investir em ações da Sanofi, nos termos de uma oferta de ações reservada aos colaboradores 

do Grupo Sanofi. Este documento contém infra um breve sumário dos principais termos e condições da oferta, 

informação sobre a oferta local e sobre as principais consequências fiscais relacionadas com a oferta. O 

presente documento foi elaborado de acordo com a alínea c) do n.º 2 do art.º 134 do Código de Valores 

Mobiliários. 

Para obter uma informação mais completa relativamente à oferta, por favor consulte a Brochura Informativa, 
que lhe foi fornecida juntamente com esta Nota Informativa. 

 
 

Descrição Genérica da Oferta 
 
 

Aumento de Capital Reservado aos Colaboradores. Natureza e Número dos Valores Mobiliários Objeto da 
Oferta 
 
As ações da Sanofi, uma sociedade anónima de direito francês, cujas ações estão cotadas na Euronext Paris, 
serão oferecidas a todos os colaboradores elegíveis do Grupo Sanofi, em mais de noventa países, nos termos 
de um aumento do capital da Sanofi reservado a tais colaboradores. As ações são ações ordinárias da Sanofi 
com direito de voto. 
 
O número total de ações objeto da oferta não excederá 0,5% do capital social emitido na data da deliberação 
do Conselho de Administração que fixará o preço de subscrição (i.e. aproximadamente 6,5 milhões de ações). 
Se o montante total de ações solicitadas exceder o número de ações oferecidas, o número de ações solicitadas 
por determinados colaboradores poderá ser reduzido, por forma a permitir que o maior número possível de 
colaboradores participe na oferta. 
 
Elegibilidade. Razões da Oferta 
 
Todos os atuais colaboradores da Sanofi e das suas subsidiárias participantes e detidas maioritariamente, 
direta ou indiretamente, em todo o mundo, são elegíveis para participar nesta oferta, em qualquer dos casos, 
se satisfazerem o requisito de possuírem uma antiguidade mínima de trabalho de 3 meses, contados do último 
dia do período de subscrição (i.e. 30 de junho de 2017). O objetivo e razões da oferta são os de encorajar os 
colaboradores da Sanofi a participarem de uma forma mais ativa e a defenderem de uma forma ainda mais 
empenhada os interesses da mesma. 
 
Período de Subscrição 
 
O período de subscrição inicia-se a 19 de junho de 2017 e prolongar-se-á até 30 de junho de 2017 (inclusive). 
 
Após submissão, a sua ordem de subscrição tornar-se-á final, vinculativa e irrevogável no último dia do período 
de subscrição. 
 



 
 

 

Centralização de Ordens de Subscrição 
 
A sua entidade empregadora encontra-se encarregada de proceder à receção e ao processamento das ordens 
de subscrição e a Sanofi centralizará diretamente todas as ordens de subscrição. O seu formulário de 
subscrição de ações deve ser submetido, durante o período de subscrição acima mencionado, junto do seu 
Departamento de Recursos Humanos. 
 
Os colaboradores não suportam quaisquer custos relacionados com a ordem de subscrição. 
 
Preço de Subscrição 
 
As ações da Sanofi serão oferecidas com um desconto de 20%. O preço de subscrição de cada ação baseia-se na 
média do preço de abertura das ações da Sanofi nos 20 dias de negociação anteriores à deliberação do 
Conselho de Administração da Sanofi, a ocorrer no dia 14 de junho de 2017 (também referido como o “Preço 
de Referência”). O preço de subscrição é igual ao Preço de Referência deduzido do desconto de 20%.  
 
O valor do montante total da sua subscrição deve corresponder a um número inteiro de ações (i.e., a um 
múltiplo do preço de subscrição). 
 
O seu Investimento está Limitado 
 
Poderá subscrever: 
- até 1.500 ações da Sanofi; 
- investindo até 25% da sua retribuição bruta anual total estimada para 2017 (incluindo a retribuição variável 
ou qualquer componente da mesma).  
 
Para além disso, o montante mínimo da sua subscrição, se decidir subscrever, é igual ao preço de subscrição de 
uma ação.  
 
Contribuição Adicional da Entidade Empregadora  
 
A Sanofi decidiu atribuir, de forma gratuita, ações adicionais (as “Ações Adicionais”) aos colaboradores, nos 
termos seguintes: 
 
- uma ação adicional gratuita por cada cinco ações subscritas pelo colaborador; ou 
 
- até quatro ações adicionais gratuitas pelas primeiras vinte ações (ou mais) subscritas pelo colaborador. 
   
Deste modo, o número máximo de Ações Adicionais atribuídas pelas Sanofi de forma gratuita não poderá 
exceder quatro Ações Adicionais. As Ações Adicionais ser-lhe-ão atribuídas em simultâneo com a entrega das 
ações subscritas e encontram-se sujeitas a idêntico período de indisponibilidade. 
 
Assim, caso subscreva menos de cinco ações, não irá receber qualquer Ação Adicional. Por outro lado, caso 
subscreva mais de vinte ações, não irá receber mais do que quatro Ações Adicionais. Em qualquer dos casos, 
continuará a beneficiar, por quaisquer ações subscritas, do desconto referido na Secção Preço de Subscrição 
acima. 
 
 
 
 



 
 

 

Custódia das suas Ações  

As suas ações serão detidas em seu nome numa conta junto da instituição financeira BNP Paribas Securities 
Services. A Sanofi poderá transferir as suas ações para um veículo de detenção coletiva de ações, denominado 
“Fonds Commun de Placement d’Entreprise” (Fundo Comum de Investimento de Empresa) ou FCPE, se assim o 
entender, desde que sejam obtidas as necessárias autorizações, nos termos das leis aplicáveis, desde que tal 
não tenha efeitos substanciais adversos para o colaborador, em particular, em termos fiscais. Tais veículos de 
detenção coletiva de ações são habitualmente utilizados em França para a detenção de ações detidas por 
colaboradores investidores. Os colaboradores não suportam quaisquer custos relacionados com a custódia das 
respetivas ações. 

O seu Investimento estará sujeito a um Período de Indisponibilidade 

Como contrapartida dos benefícios concedidos nos termos desta oferta, o seu investimento estará indisponível 
por um período de aproximadamente 5 anos (i.e. até 31 de maio de 2022, inclusive) durante o qual não poderá 
alienar as suas ações da Sanofi, exceto nos casos concretos de desbloqueio antecipado elencados infra na 
secção “Casos de Desbloqueio Antecipado”.  
 
Dividendos 

Quaisquer dividendos pagos com relação às suas ações da Sanofi ser-lhe-ão distribuídos diretamente. Outros 
direitos recebidos relativamente às ações, tais como direitos de subscrição preferencial, serão geridos 
discricionariamente pela entidade que detém a custódia das ações, o que poderá incluir a atribuição direta 
desses direitos a si ou a sua venda e o pagamento a si dos proveitos dessa venda. 

Direitos de Voto 

Poderá exercer os direitos de voto inerentes às suas ações da Sanofi. 

Alienação das suas Ações da Sanofi  
 
Poderá solicitar a alienação das suas ações da Sanofi, no final do período de indisponibilidade ou 
anteriormente, se ocorrer um caso de desbloqueio antecipado. Em alternativa, decorrido o período de 
indisponibilidade, poderá optar por continuar a deter as suas ações da Sanofi. Podem ser aplicáveis encargos 
relativos à transferência. 
 
 

Informação relativa à Oferta Local 
 
 
Preço de Subscrição  
 
O preço de subscrição ser-lhe-á comunicado pela sua entidade empregadora.  
 
O pagamento será efetuado em Euros. 

 
Métodos de Pagamento 
 
Pode escolher um ou ambos dos seguintes métodos de pagamento: 

 



 
 

 

 

 Em doze prestações, por dedução na sua retribuição mensal (com um limite de 10 % da sua retribuição 
mensal líquida) autorizando desde logo a sua entidade empregadora a deduzir automaticamente esses 
montantes da conta onde é depositada a sua retribuição, a partir de 1 de agosto de 2017; 
 

 Mediante pronto pagamento, por transferência bancária para a conta a ser designada pelo 
responsável dos RH da sua entidade empregadora. Caso opte por pagar através de transferência deve 
entregar aos RH comprovativo de que o montante total da mesma foi transferido até 30 de junho de 
2017. 

 
Questões Laborais – Informação Geral  
 
Tenha em consideração que esta oferta é feita pela Sanofi, uma sociedade de direito francês e não pela sua 
entidade empregadora. O lançamento da presente oferta resulta de uma decisão discricionária e facultativa da 
Sanofi, assim como a decisão de determinar quais os seus beneficiários, não existindo qualquer obrigação de 
lançar novas ofertas nos anos subsequentes ou de o incluir como beneficiário em tais futuras ofertas. 
 
Os direitos dos colaboradores relacionados com a presente oferta não estão, nem podem ser relacionados com 
quaisquer direitos relativos ao respetivo contrato de trabalho ou entidade patronal, não constituindo esta 
oferta parte do seu contrato de trabalho, nem uma alteração ou aditamento ao mesmo.  
 
A sua participação na oferta “Action 2017” não lhe confere direito a futuros benefícios ou pagamentos de 
natureza ou valor semelhantes e não lhe confere o direito a qualquer compensação, em caso de cessação dos 
seus direitos nos termos desta oferta, em resultado da cessação do seu contrato de trabalho. Os pagamentos 
ou benefícios que possa vir a receber ou seja elegível para receber, nos termos desta oferta, não serão tidos 
em consideração para efeitos de determinação dos montantes de quaisquer futuros benefícios, pagamentos ou 
outros direitos que lhe possam ser devidos (incluindo, em caso de cessação do seu contrato de trabalho). 
 
A presente oferta não constitui contrapartida por serviços prestados à Sanofi ou sociedades pertencentes ao 
grupo da mesma, por parte dos subscritores e não tem uma natureza remuneratória, contínua ou recorrente, 
não representando ademais parte da retribuição dos colaboradores. Acresce que a Sanofi não assegura ou 
garante quaisquer possíveis benefícios aos colaboradores subscritores, em particular, em resultado do seu 
investimento, nem pode, por qualquer forma, ser responsabilizada pela subscrição / investimento efetuado 
pelos colaboradores. Os subscritores devem ter em conta que o valor do seu investimento variará de acordo 
com as flutuações do preço das ações da Sanofi, as quais, salvas as exceções aqui previstas, não podem ser 
alienadas, por qualquer forma, durante o período de bloqueio acima referido.  
Esta nota tem caráter informativo quanto às condições da oferta aqui descrita e não constitui qualquer 
recomendação, conselho ou sugestão da Sanofi ou das sociedades pertencentes ao grupo da mesma, no 
sentido de os colaboradores subscreverem ou não as ações objeto da oferta, sendo a decisão de investimento 
a tomar pelos mesmos inteiramente livre.  
 
Casos de Desbloqueio Antecipado 
 

 Poderá requerer a alienação das suas ações da Sanofi durante o período de indisponibilidade acima 
mencionado, apenas caso ocorra alguma das seguintes circunstâncias: 

 . 
1. O seu casamento; 



 
 

 

2. Nascimento de um filho ou no caso de uma criança ser acolhida no seu lar com vista à sua adoção, 
desde que o seu agregado familiar seja já responsável financeiramente, pelo menos, por duas 
crianças; 

3. O seu divórcio ou separação, desde que exista uma decisão judicial especificando que o seu domicílio 
irá ser a residência habitual, única ou partilhada, de, pelo menos, um filho; 

4. Se o colaborador, o seu cônjuge ou um filho sofrer de incapacidade, tal como definido na legislação 
francesa; 

5. No caso do seu falecimento ou do seu cônjuge; 

6. Cessação do contrato de trabalho; 

7. Quando o colaborador, o seu cônjuge ou um filho destinarem os montantes investidos à criação de 
determinados negócios, tal como previsto na legislação francesa, desde que essa pessoa ou pessoas 
efetivamente controlem os referidos negócios; ou 

8. Quando o colaborador destinar os montantes investidos à aquisição ou alargamento (incluindo a 
criação de uma nova área de habitação) da sua residência habitual. 

O sumário supra constitui um resumo dos casos de desbloqueio antecipado atualmente permitidos, de acordo 
com a legislação francesa. Os colaboradores devem apresentar à sua entidade empregadora ou ao FCPE, 
consoante o caso, um pedido de alienação das suas ações da Sanofi ou das unidades de participação, 
juntamente com a documentação comprovativa da circunstância em causa, no prazo de seis meses após a 
ocorrência do facto relevante, exceto nos casos de morte, incapacidade ou cessação do seu contrato de 
trabalho, casos em que o pedido poderá ser submetido a todo o tempo. No caso de falecimento do 
colaborador ou do seu cônjuge, o representante da herança enviará o pedido de alienação dos bens do 
falecido, de acordo com este Plano, à respetiva entidade empregadora. 
 
Em caso de desbloqueio antecipado, será feito um único pagamento, que dirá respeito, conforme o 
colaborador escolha, a todas ou parte das ações a serem alienadas.  
 
Não deve concluir que lhe é aplicável um caso de desbloqueio antecipado, salvo se tiver descrito a sua situação 
específica à sua entidade empregadora e a mesma lhe tiver confirmado que essa situação lhe é aplicável, após 
ter fornecido os documentos necessários, conforme lhe forem exigidos pela sua entidade empregadora para 
provar a existência dessa situação. 
 
Por favor contacte o seu Departamento de Recursos Humanos, para obter mais informações relativas aos casos 
de desbloqueio antecipado e ao procedimento aplicável ao mesmo. 
 
Contactos 

Os Colaboradores Elegíveis poderão dirigir todas as questões relativas a esta oferta ao responsável de RH da 
sua entidade empregadora, Dra. Eunice Antunes. 
  



 
 

 

ACTION 2017 
 

Informação fiscal para colaboradores residentes em Portugal 
 
O presente sumário descreve as regras gerais em vigor à data da subscrição da oferta, que deverão ser 
aplicáveis aos colaboradores (i) que são, e serão até à data em que procedam à transmissão dos seus 
investimentos, residentes em Portugal à luz da legislação doméstica portuguesa e da Convenção para evitar a 
dupla tributação entre a República Portuguesa e a República Francesa, datada de 14 de janeiro de 1971 
("Convenção") e (ii) que podem beneficiar do regime previsto na referida Convenção. As consequências fiscais 
descritas infra estão de acordo com a Convenção, com as legislações fiscais portuguesa e francesa e com as 
práticas seguidas pelas Administrações Tributárias e Tribunais de cada um destes Estados. As normas 
domésticas e, bem assim, as constantes da Convenção, tal como a interpretação que a Administração Tributária 
e os Tribunais fazem das mesmas, podem ser alteradas ao longo do tempo. 
Note-se que nem a Sanofi nem a sua entidade empregadora lhe prestam ou prestarão aconselhamento, seja em 
termos pessoais, seja em termos fiscais, relativamente a esta oferta. Para aconselhamento definitivo, os 
colaboradores deverão consultar os seus próprios consultores fiscais acerca das consequências fiscais de 
subscrever ações da Sanofi. Este sumário tem fins meramente informativos e não deve ser entendido como 
exaustivo ou conclusivo. 
 

A. Tributação em França 
 
Não será objeto de tributação em França, seja na data em que subscreve as ações Sanofi, seja na data em que 
procede à sua alienação. Contudo, quaisquer dividendos que lhe possam ser pagos decorrentes das suas ações 
estão sujeitos a tributação em França. Por favor, consulte a secção sobre tributação de dividendos infra. 
 

B. Tributação em Portugal 
 
Impostos e contribuições para a segurança social aplicáveis no momento da subscrição 

   
Os benefícios resultantes de planos de subscrição de ações, constituídos em benefício dos colaboradores e 
atribuídos devido à sua condição de colaborador ou em conexão com a mesma, seja pela entidade 
empregadora ou por qualquer entidade que controle ou seja controlada pela entidade empregadora, 
independentemente da sua localização geográfica, são qualificados como rendimentos do trabalho dependente 
e estão sujeitos, enquanto tal, a Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares ("IRS"), Categoria A, ainda 
que tais benefícios apenas se materializem após a relação de trabalho ter terminado. 

 
A diferença entre o preço de mercado das ações no último dia do período de subscrição (considerando que a lei 
fiscal portuguesa não fornece nenhum critério específico, recomendamos o uso da média do preço de 
negociação das ações) e o preço de subscrição (i.e., o preço de referência menos o desconto) é qualificado 
como um rendimento do trabalho dependente, sujeito a tributação em IRS na data da subscrição das ações.  

 
Esta diferença é tributada às taxas genéricas/progressivas do IRS, sendo que a taxa máxima para 2017, aplicável 
a um rendimento tributável que exceda os € 80.640,00, é de 48%. Caso o rendimento tributável de IRS exceda 
€ 80.000 e sobre a parte que exceda esse valor, é ainda devida uma taxa adicional de solidariedade, de 2,5% 
sobre a parcela do rendimento tributável compreendida entre € 80.000,00 e € 250.000,00; sobre a parcela do 
rendimento tributável de IRS que exceda este último limite, a taxa de solidariedade aplicável é de 5%. Sobre os 
rendimentos obtidos em 2017 é ainda aplicável uma taxa adicional até 3,21% aplicável a todos os contribuintes 
com rendimento colectável superior a 20.261,00 €, e está prevista a sua extinção até 30 de Novembro de 2017 
conforme tabela abaixo. 
 



 
 

 

Rendimento colectável (€) Taxa (%) Data de extinção 

De mais de EUR 20,261 até EUR 40,522 0,88 30 de Junho de 2017 

De mais de EUR 40,522 até EUR 80,640 2,75 30 de Novembro de 2017 

De mais de EUR 80,640 3,21 30 de Novembro de 2017 

 
Cálculos exemplificativos: 
 

I. Considerando, a título meramente exemplificativo, um colaborador cujo rendimento tributável de IRS 
referente ao ano de 2017 ascenda a € 52.000,00, antes de considerado o benefício pelo mesmo obtido 
nesse ano em resultado da subscrição de ações Sanofi, benefício este que, uma vez mais a título de 
exemplo, ascenderia a € 2.000,00, sendo o rendimento tributável total de € 54.000,00, o impacto de 
IRS a considerar para este colaborador seria, aproximadamente, o seguinte: 

 

 Sem benefício de subscrição de ações -> 52.000,00: 
 

IRS (escalões/taxas finais)  
40.522,00 x  30,30% = 12.278,00 
11.478,00 x 45%       = 5.165,10. 
IRS Total                   17.443,26 (*) 

 
Sobretaxa -> (52.000,00 – 7.798) x 2.75% = 1.215,55 
 
Encargo total-> € 18.658,81 
 

 Com benefício de subscrição de ações -> 54.000,00: 
 

IRS (escalões/taxas finais)  
40.522,00 x 30,30% = 12.278,16 
13.478 x 45%       = 6.065,10.  
IRS Total           18.313,26 (*) 

 
Sobretaxa -> (54.000,00 – 7.798) x 2.75% = 1.270,55 
 
Encargo total-> € 19.583,71 
   
 

II. Considerando, a título meramente exemplificativo, um colaborador cujo rendimento tributável de IRS 
referente ao ano de 2017 ascenda a € 80.000,00, antes de considerado o benefício pelo mesmo obtido 
nesse ano em resultado da subscrição de ações Sanofi, benefício este que, uma vez mais a título de 
exemplo, ascenderia a € 5.000,00, sendo o rendimento tributável total de € 85.000,00, o impacto de 
IRS a considerar para este colaborador seria, aproximadamente, o seguinte: 

 

 Sem benefício de subscrição de ações -> 80.000,00: 
 

IRS (escalões/taxas finais)  
40.522,00 x 30,300 = 12.278,16 
80.000,00 x 37,613% = 30.090,40 



 
 

 

IRS Total                   30.043,26 (*) 
 

 
Sobretaxa -> (80.000,00 – 7.798) x 2,75% = 1.985,55  
 
Encargo total-> € 32.028,81 
  
 

 Com benefício de subscrição de ações -> 85.000,00: 
 

IRS (escalões/taxas finais)  
80.640,00 x 37,613% = 30.331,12 
4.360,00 x 48%       = 2.092.80  
IRS Total           32.423,92 (*) 

 
 

Taxa adicional de solidariedade de 2,5% -> 5.000,00 x 2,5% = 125,00 
 
Sobretaxa -> (85.000,00 – 7.798) x 2,75% = 2.123,05 

 
 
Encargo total-> € 34.671,97. 
 

(*) Note-se que o valor do IRS total inclui o valor pago no ano seguinte, em resultado da liquidação final de 
imposto, bem como o valor pago por conta ao longo do próprio ano em que os rendimentos foram auferidos, 
designadamente, retenções na fonte de IRS incidentes sobre os demais rendimentos do trabalho dependente e 
outros rendimentos relativamente aos quais não seja aplicável dispensa de retenção na fonte. Este tipo de 
benefício resultante da subscrição de ações não é sujeito a retenção na fonte de IRS. A respetiva tributação nos 
termos acima descritos assenta na sua inclusão na Declaração Anual de IRS referente ao ano em que ocorreu a 
subscrição das ações, a ser levada a efeito pelos colaboradores. 
 
Não deverá ser efectuada retenção na fonte sobre o rendimento resultante da atribuição de ações. Este tipo 
específico de rendimento deverá ser reportado na declaração de rendimentos anual. 
 
Não são igualmente devidas contribuições para a segurança social sobre este tipo de benefício. 

 
 
Impostos e contribuições para a segurança social aplicáveis se o seu investimento for pago em 12 prestações 
mensais  
 
Esta forma de pagamento do investimento não gera tributação adicional em IRS nem contribuições para a 
segurança social. 



Impostos e contribuições para a segurança social aplicáveis a dividendos pagos pela Sanofi relativos às suas 
ações. 
 
Ao abrigo da Lei francesa, os dividendos pagos por uma sociedade francesa a não residentes em França estão 
geralmente sujeitos a retenção na fonte em França à taxa de 30%, ou à taxa de 75% no caso de serem 



 
 

 

transferidos para uma conta de depósito bancário constituída em País ou Território Não Cooperante (PTNC)1, a 
não ser que o devedor comprove que nem o objeto nem o efeito da distribuição dos dividendos no NCST 
podem ser considerados como permitindo, para efeitos de fraude fiscal, o seu pagamento em tal NCST. No 
entanto, nos termos do Tratado, e sob reserva do cumprimento de certas formalidades a seguir descritas, esta 
taxa pode ser reduzida para 15%. A retenção na fonte será efetuada a esta taxa reduzida de 15% desde que o 
colaborador disponibilize ao agente pagador um certificado de residência fiscal (formulário 5000 aprovado pelo 
Tesouro francês), em data anterior à data do pagamento dos dividendos. No caso de o referido certificado de 
residência fiscal não ser disponibilizado ao agente pagador em data prévia à do pagamento dos dividendos, a 
retenção na fonte será efetuada à taxa genérica prevista na legislação doméstica de 30% ou 75%. O 
colaborador pode obter o reembolso do imposto que tenha sido retido acima dos 15% previstos na Convenção, 
desde que apresente, junto do agente pagador francês, um formulário 5000 aprovado pelo Tesouro francês 
(certificado de residência fiscal) e um formulário 5001 (pedido de reembolso). Estes formulários terão que ser 
apresentados até 31 de dezembro do segundo ano subsequente àquele em que os dividendos foram pagos. 
 
De acordo com a Lei portuguesa, o valor dos dividendos recebidos das suas ações será tributado em Portugal, 
em sede de IRS, enquanto rendimento de capitais (Categoria E). Os dividendos não serão sujeitos a retenção na 
fonte de IRS desde que sejam pagos sem intervenção de um intermediário português, caso em que os 
dividendos deverão ser incluídos na sua Declaração Anual de IRS (anexo J) pelo valor bruto dos dividendos (ou 
seja, ilíquido do imposto que foi pago em França sobre esses mesmos dividendos), sendo tributados 
autonomamente em IRS a uma taxa de 28%, exceto se optar pelo respetivo englobamento no seu rendimento 
anual. 
 
Caso opte pelo englobamento dos dividendos, apenas 50% do seu valor (ilíquido do valor do imposto pago em 
França) será tributado, sendo-lhe aplicáveis as taxas genéricas/progressivas do IRS, cuja taxa máxima para 
2017, aplicável a um rendimento tributável que exceda os € 80.640,00, é de 48%. Caso o rendimento tributável 
de IRS exceda € 80.000 e sobre a parte que exceda esse valor, é ainda devida uma taxa adicional de 
solidariedade, de 2,5% sobre a parcela do rendimento tributável compreendida entre € 80.000,00 e € 
250.000,00; sobre a parcela do rendimento tributável de IRS que exceda este último limite, a taxa de 
solidariedade aplicável é de 5%. Caso opte pelo englobamento dos dividendos é ainda aplicável uma taxa 
adicional até 3,21% aplicável a todos os contribuintes com rendimento colectável superior a 20.261,00 €, e está 
prevista a sua extinção até 30 de Novembro de 2017 conforme tabela abaixo. 
 

Rendimento colectável (€) Taxa (%) Data de extinção 

De mais de EUR 20,261 até EUR 40,522 0,88 30 de Junho de 2017 

De mais de EUR 40,522 até EUR 80,640 2,75 30 de Novembro de 2017 

De mais de EUR 80,640 3,21 30 de Novembro de 2017 

 
No caso de os dividendos serem pagos através de um intermediário português, tais dividendos serão objeto de 
retenção na fonte de IRS, a uma taxa de 28%, à data em que os dividendos lhe são pagos ou disponibilizados. 
Esta retenção na fonte tem natureza liberatória/definitiva, exceto se optar pelo englobamento dos dividendos 
no seu rendimento anual, caso em que o IRS retido passa a ter a natureza de um mero pagamento por conta do 
IRS apurado em termos finais.  
 

                                                           
1 A lista dos PTNC pode ser modificada todos os anos. Os Estados e territórios considerados PTNC são atualmente os seguintes: Botswana, 
Brunei, Guatemala, Ilhas Marshall, Nauru, Niue e Panamá. 



 
 

 

Também neste caso, se optar pelo englobamento dos dividendos, apenas 50% do seu valor (ilíquido do valor do 
imposto pago em França) será tributado, sendo-lhe aplicáveis as taxas genéricas/progressivas do IRS, cuja taxa 
máxima para 2017, aplicável a um rendimento tributável que exceda os € 80.640,00, é de 48%. Caso o 
rendimento tributável de IRS exceda € 80.000 e sobre a parte que exceda esse valor, é ainda devida uma taxa 
adicional de solidariedade, de 2,5% sobre a parcela do rendimento tributável compreendida entre € 80.000,00 
e € 250.000,00; sobre a parcela do rendimento tributável de IRS que exceda este último limite, a taxa de 
solidariedade aplicável é de 5%. Caso opte pelo englobamento dos dividendos é ainda aplicável uma taxa 
adicional até 3,21% aplicável a todos os contribuintes com rendimento colectável superior a 20.261,00 €, e está 
prevista a sua extinção até 30 de Novembro de 2017 conforme tabela abaixo. 

 

Rendimento colectável (€) Taxa (%) Data de extinção 

De mais de EUR 20,261 até EUR 40,522 0,88 30 de Junho de 2017 

De mais de EUR 40,522 até EUR 80,640 2,75 30 de Novembro de 2017 

De mais de EUR 80,640 3,21 30 de Novembro de 2017 

 
Terá direito a um crédito de imposto em Portugal igual ao mais baixo dos seguintes montantes: (i) imposto 
pago em França sobre os dividendos; ou (ii) fração da coleta do IRS, calculada antes desta dedução, 
correspondente aos dividendos que anteriormente foram tributados em França. 
 
Se optar pelo englobamento dos dividendos em qualquer uma das duas situações acima referidas, fica, por 
esse facto, obrigado a englobar todos os demais rendimentos que, salvo opção por englobamento, seriam 
tributados em IRS por retenção liberatória na fonte ou a uma taxa de tributação autónoma, aos quais passam a 
ser aplicáveis as taxas genéricas/progressivas do IRS e demais acréscimos, nos termos acima descritos. 
 
Sobre os dividendos não são devidas contribuições para a segurança social. 
 
 
 
 
Impostos e contribuições para a segurança social aplicáveis no momento da alienação das suas ações da 
Sanofi 
 
Nos termos da Convenção, estas mais-valias decorrentes da alienação onerosa de ações apenas são sujeitas a 
tributação no Estado da residência dos respetivos beneficiários, i.e., em Portugal (não em França). 
 
Para efeitos de IRS, o ganho ou mais-valia decorrente da alienação das suas ações da Sanofi corresponde à 
diferença positiva entre o montante obtido com a venda das ações e o preço de subscrição (valor de mercado 
das ações à data da subscrição), sendo que a mais-valia se considera obtida na data da venda das ações. 
 
A mais-valia, calculada nos termos acima descritos, será considerada no apuramento do saldo anual positivo 
entre mais e menos-valias decorrentes da alienação de outras ações, ou outras participações sociais, 
obrigações, outros valores mobiliários e demais ganhos e perdas qualificados como mais e menos-valias 
mobiliárias para efeitos de IRS, que tenham sido obtidos pelo empregado no mesmo ano. 
 
Este saldo anual positivo entre mais e menos-valias mobiliárias é tributado autonomamente em IRS a uma taxa 
de 28%, exceto se optar pelo respetivo englobamento no seu rendimento anual. 
 



 
 

 

Caso opte pelo englobamento deste saldo anual positivo entre mais e menos-valias mobiliárias, ser-lhe-ão 
aplicáveis as taxas genéricas/progressivas do IRS, cuja taxa máxima para 2017, aplicável a um rendimento 
tributável que exceda os € 80.640,00, é de 48%. Caso o rendimento tributável de IRS exceda € 80.000 e sobre a 
parte que exceda esse valor, é ainda devida uma taxa adicional de solidariedade, de 2,5% sobre a parcela do 
rendimento tributável compreendida entre € 80.000,00 e € 250.000,00; sobre a parcela do rendimento 
tributável de IRS que exceda este último limite, a taxa de solidariedade aplicável é de 5%. Caso opte pelo 
englobamento deste saldo anual, será ainda aplicável uma taxa adicional até 3,21% aplicável a todos os 
contribuintes com rendimento colectável superior a 20.261,00 €, e está prevista a sua extinção até 30 de 
Novembro de 2017 conforme tabela abaixo. 

 

Rendimento colectável (€) Taxa (%) Data de extinção 

De mais de EUR 20,261 até EUR 40,522 0,88 30 de Junho de 2017 

De mais de EUR 40,522 até EUR 80,640 2,75 30 de Novembro de 2017 

De mais de EUR 80,640 3,21 30 de Novembro de 2017 

 
Se optar pelo englobamento deste saldo anual positivo entre mais e menos-valias mobiliárias, fica, por esse 
facto, obrigado a englobar todos os demais rendimentos da mesma natureza, aos quais passam a ser aplicáveis 
as taxas genéricas/progressivas do IRS, a taxa de solidariedade e a taxa adicional, nos termos acima descritos. 
 
Sobre as mais-valias não são devidas contribuições para a segurança social. 
 
 
Obrigações fiscais declarativas em relação à subscrição, detenção e alienação das ações da Sanofi, bem 
como aos eventuais dividendos que venha a receber   
 
  
Deve declarar os seus rendimentos globais, designadamente as mais-valias resultantes da sua alienação e os 
dividendos recebidos, na sua Declaração Anual de IRS (Modelo 3 oficial e respetivos anexos) referente ao ano 
em que tais rendimentos/ganhos são obtidos, a qual deverá ser apresentada entre 1 de abril e 31 de maio do 
ano seguinte. 

 
Qualquer imposto será posteriormente liquidado pelas autoridades fiscais portuguesas e os pagamentos ou 
reembolsos serão efectuados com base nas declarações anuais submetidas. A liquidação por parte das 
autoridades fiscais portuguesas irá ocorrer até 31 de julho (no caso de a declaração fiscal ter sido submetida 
pelo trabalhador ou até 30 de novembro (caso nenhuma declaração fiscal tenha sido submetida pelo 
trabalhador – neste caso, a liquidação será feita com base na data disponível nos registos das autoridades 
fiscais). 
 
Caso não haja intervenção de notário ou de instituição financeira na alienação das ações, o colaborador deverá 
comunicar essa alienação às autoridades fiscais portuguesas, através da apresentação de uma declaração 
modelo 4 num prazo de 30 dias a contar da data da alienação. 

 
 
Avisos Legais 
 
A presente oferta está dispensada de prospeto, uma vez que constitui uma oferta reservada a colaboradores 
de uma empresa com sede na União Europeia (a Sanofi) e a colaboradores de empresas dominadas por aquela 



 
 

 

(cf. a alínea c) do n.º 2 do artigo 134.º do Código de Valores Mobiliários e a alínea e) do n.º 1 do artigo 4.º da 
Diretiva n.º 2003/71/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de novembro de 2003, na versão 
atualmente em vigor – “Diretiva dos Prospetos”). Por isso, não foi elaborado nenhum Prospeto relativo a esta 
oferta. As ações da Sanofi estão admitidas à negociação na Euronext Paris, um mercado regulamentado da 
União Europeia. Os colaboradores devem consultar todos os outros documentos disponibilizados em relação à 
oferta. 

O presente documento foi elaborado em conformidade com a citada alínea c) do n.º 2 do Art.º 134 do Código 

de Valores Mobiliários e está publicado na página web da CMVM (www.cmvm.pt). 

Esta Nota Informativa é exclusivamente dirigida a colaboradores elegíveis para a oferta de ações da Sanofi de 
uma sociedade participante do grupo em Portugal. 

 
*     *     * 
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