Baudilio TOMÉ MUGURUZA
Geboren te León, Spanje, in 1962.

Opleiding:
Afgestudeerd jurist, Universidad Complutense, Madrid, in 1985. Afgestudeerd econoom en
bedrijfswetenschapper, UNED, in 1989. Masterdiploma rechtsgeleerdheid en "International Tax
Programme" van de Harvard Law School in 1992.
Beroepservaring:
Universitair docent overheidsfinanciën aan de rechtenfaculteit van de Universidad Complutense van
Madrid (1993-1995). Gaf tevens colleges over fiscale kwesties aan de School voor overheidsfinanciën
van het Spaanse Ministerie van Economische Zaken en Financiën.
In 1986 werd Baudilio Tomé Muguruza inspecteur overheidsfinanciën, en in 1988 en 1989 werkte hij
als belastinginspecteur bij de belastingdienst van La Coruña. Vervolgens werkte hij als coördinator
vennootschapsbelastingen bij het directoraat-generaal Belastingzaken, waarbij hij de Spaanse
regering vertegenwoordigde in werkgroepen van de Raad en de Commissie. Hij werd benoemd tot lid
van het Economisch-administratief Gerecht van Madrid (1995-1996).
Van 1996 tot 2000 werkte hij op het kabinet van de Spaanse premier, eerst als directeur van het
departement Economische en Sociale Zaken, in welke hoedanigheid hij de premier heeft bijgestaan
en geadviseerd over nationale en internationale economische kwesties, met inbegrip van het
voorbereiden van vergaderingen van de Europese Raad, en later als directeur van het
Begrotingsbureau van de premier met de rang van ondersecretaris, verantwoordelijk voor het
bijstaan van de premier bij het uitwerken van het begrotingsbeleid en de follow-up van de
overheidsbegrotingen.
Van 2000 tot 2002 was Baudilio Tomé Muguruza staatssecretaris Telecommunicatie en
Informatiemaatschappij bij het Ministerie van Wetenschap en Technologie.
In 2002 keerde hij terug bij het kabinet van de premier als directeur van het departement Onderzoek
en Politieke Communicatie en was hij tevens secretaris-generaal van FAES (Stichting Analyse en
Sociale studies).
Hij werd drie keer verkozen tot lid van het Congres van Afgevaardigden (in de achtste, negende en
tiende legislatuur) (in 2004, 2008 en 2011). Hij was lid van de commissies Economie en Financiën,
Begroting en Wetenschap en Technologie. Hij werd tevens door zijn partij benoemd tot financieel
woordvoerder in de commissie Economie en Financiën in het Congres van Afgevaardigden
Baudilio Tomé Muguruza werd lid van de Europese Rekenkamer op 1 maart 2012 en werd benoemd
in kamer IV “Ontvangsten, onderzoek en intern beleid, en instellingen en organen van de Europese
Unie”.

