Baudilio TOMÉ MUGURUZA
Rođen u Leónu, Španjolska, 1962. godine

Obrazovanje:
Diplomirao pravo na sveučilištu Universidad Complutense de Madrid 1985. Diplomirao ekonomiju i
poslovne znanosti na sveučilištu Universidad Nacional de Educación a Distancia 1989. godine.
Magistrirao pravo i završio međunarodni studij poreznog prava na Sveučilištu Harvard, Harvard Law
School, 1992. godine.
Radno iskustvo:
Od 1993. do 1995. predavao je javne financije na Pravnom fakultetu sveučilišta Universidad
Complutense de Madrid. Također je držao kolegije o poreznim pitanjima u Školi za javne financije
španjolskog Ministarstva gospodarstva i financija.
Baudilio Tomé Muguruza 1986. godine postao je državni financijski inspektor, a 1988. i 1989. radio je
kao porezni inspektor u uredu porezne uprave u La Coruñi. Zatim je kao predstavnik španjolske vlade
u radnim skupinama Vijeća i Komisije radio kao koordinator za porez na dobit u Glavnoj upravi za
oporezivanje. Od 1995. do 1996. bio je član Gospodarsko-upravnog suda u Madridu.
Od 1996. do 2000. radio je u Uredu predsjednika Vlade Kraljevine Španjolske: prvo kao ravnatelj
Odjela za gospodarska i socijalna pitanja u Uredu predsjednika Vlade, gdje je pružao potporu i savjete
predsjedniku Vlade o pitanjima povezanima s nacionalnim i međunarodnim gospodarskim poslovima,
između ostaloga u pripremi sastanaka Europskog vijeća, a zatim kao ravnatelj Ureda predsjednika
Vlade za proračun na položaju podtajnika, gdje su mu dužnosti bile pružanje pomoći predsjedniku
Vlade u oblikovanju proračunske politike i praćenje državnih proračuna.
Od 2000. do 2002. obnašao je dužnost državnog tajnika za telekomunikacije i informacijsko društvo u
Ministarstvu znanosti i tehnologije.
Godine 2002. ponovno je zaposlen u Uredu predsjednika Vlade, na položaju ravnatelja Odjela za
istraživanja i političku komunikaciju, a bio je i glavni tajnik FAES-a (Zaklade za analizu i društvene
znanosti).
Triput je izabran za zastupnika u Kongresu zastupnika (u osmom, devetom i desetom sazivu
parlamenta, odnosno 2004., 2008. i 2011.). Bio je član u odborima za gospodarstvo i financije,
proračune te znanost i tehnologiju. U svojoj je stranci imenovan glasnogovornikom za financije u
Odboru za gospodarstvo i financije Kongresa zastupnika.
Baudilio Tomé Muguruza postao je članom Europskog revizorskog suda 1. ožujka 2012. i imenovan je
u IV. revizijsko vijeće „Prihodi, istraživanje i unutarnje politike te institucije i tijela Europske unije”.

