
Aboubakar Nacanabo e Mercy Mbithi: conheçam a nova Liderança do Comité Técnico CBT 

 

PRETORIA - O Comité de Fiscalidade Transfronteiriça (CBT) elegeu um novo Presidente e um Adjunto. 

 

Aboubakar Nacanabo do Burkina Faso foi eleito presidente, e a Sra. Mercy Mbithi do Quénia foi 

nomeada a deputada. A eleição teve lugar durante a 25ª reunião do Comité Técnico CBT, que se 

realizou virtualmente na quarta-feira, 5 de Agosto de 2021.  

 

O CBT existe desde 2014 e é constituído por 10 países. 

 

O QUE PRECISA DE SABER SOBRE O SR. NACANABO 

O Sr. Nacanabo juntou-se ao CBT em 2014, e é o Chefe da Unidade de Auditoria Fiscal na Grande 

Repartição de Impostos da Direcção Geral dos Impostos do Burkina Faso. Ele é fluente em inglês e 

francês. 

As suas áreas de especialização técnica são:  

 Preços de transferência 

 Dedutibilidade de juros 

 Economia digital 

 

Para além da sua experiência, o novo presidente do CBT também possui um doutoramento em 

Fiscalidade da Economia Digitalizada pela Académie des Sciences du Management de Paris. 

 

O QUE PRECISA DE SABER SOBRE A SRA. MBITHI 

 

A Sra. Mbithi tem sido membro do CBT desde 2018, e é actualmente Gestora Assistente no Serviço de 

Impostos Internacionais na Autoridade Tributária do Quénia e professora adjunta na Faculdade de 

Direito de Strathmore.  

 

A sua área de especialização inclui: 

 Preços de transferência 

 Estabelecimentos permanentes 

 IVA sobre transacções transfronteiriças 

 

Para além dos conhecimentos especializados, a Sra. Mbithi foi uma das melhores estudantes do 

Mestrado Executivo em Fiscalidade. 



 

O objectivo do CBT é proporcionar aos membros do ATAF uma análise técnica dos processos de 

definição de normas e recolher contribuições dos membros sobre a direcção que o Secretariado deve 

seguir. 

 

O CBT também elabora documentos técnicos como as sete séries de notas técnicas desenvolvidas para 

orientar os países africanos na tributação da economia digital. O CBT também desenvolveu várias 

directrizes e sugeriu abordagens para a elaboração de legislação, tais como preços de transferência e 

dedutibilidade dos juros.  

 

Entre as várias tarefas que a nova liderança irá empreender figuram a concepção técnica das 

propostas dos Pilares Um e Dois, o Artigo 12.ºB das Nações Unidas e a assistência técnica de apoio 

nos países membros do ATAF.  

 

 

 


