Baudilio TOMÉ MUGURUZA
Narodil sa v roku 1962 v Leóne v Španielsku.

Vzdelanie:
V roku 1985 získal diplom v odbore právo na Universidad Complutense v Madride. V roku 1989 získal
diplom v odbore ekonomické a podnikové vedy na UNED. V roku 1992 získal magisterský titul
v odbore právo a medzinárodný program daňového práva na Právnickej fakulte Harvardskej
univerzite.
Odborná prax:
V rokoch 1993 až 1995 prednášal verejné financie na právnickej fakulte Universidad Complutense
v Madride. Zároveň vyučoval predmety zamerané na daňovú politiku na Škole verejných financií
španielskeho ministerstva hospodárstva a financií.
V roku 1986 sa stal štátnym inšpektorom verejných financií a v rokoch 1988 a 1989 pôsobil ako
daňový inšpektor na daňovom úrade v La Coruñi. Následne pracoval ako koordinátor pre oblasť daní
právnických osôb na Generálnom riaditeľstve daňovej správy a zastupoval španielsku vládu
v pracovných skupinách Rady a Komisie. V rokoch 1995 až 1996 pôsobil ako sudca hospodárskosprávneho súdu v Madride.
V rokoch 1996 až 2000 pracoval v úrade španielskeho predsedu vlády, kde najprv pôsobil ako riaditeľ
oddelenia pre hospodárske a sociálne záležitosti. Z tejto pozície poskytoval predsedovi pomoc
a poradenstvo v otázkach týkajúcich sa vnútroštátnych a medzinárodných hospodárskych záležitostí
vrátane prípravy zasadnutí Európskej rady. Neskôr sa stal riaditeľom rozpočtovej kancelárie predsedu
vlády, kde zastával funkciu námestníka zodpovedného za poskytovanie asistencie predsedovi vlády
pri vytváraní rozpočtovej politiky a dohľade nad štátnym rozpočtom.
V rokoch 2000 až 2002 bol vymenovaný za štátneho tajomníka pre telekomunikácie a informačnú
spoločnosť na ministerstve vedy a technológií.
V roku 2002 sa vrátil k práci v úrade predsedu vlády, kde zastával funkciu riaditeľa oddelenia
pre výskum a politickú komunikáciu, a bol tiež generálnym tajomníkom Nadácie pre analýzu
a spoločenské štúdie (FAES).
Trikrát (v rokoch 2004, 2008 a 2011) bol zvolený za poslanca španielskeho parlamentu (8., 9. a 10.
volebné obdobie). Bol členom hospodárskeho a finančného výboru, výboru pre rozpočet a výboru
pre vedu a technológiu. Jeho strana ho tiež vymenovala za hovorcu pre finančné otázky
v hospodárskom a finančnom výbore v Poslaneckom kongrese.
Baudilio Tomé Muguruza sa stal členom Európskeho dvora audítorov 1. marca 2012 a je členom
komory IV „Príjmy, výskum a vnútorné politiky a inštitúcie a orgány Európskej únie“.

