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Atzinības krustam ir piecas šķiras un triju pakāpju goda zīmes:
ar ordeņa pirmo šķiru apbalvotais tiek iecelts par ordeņa lielkrusta komandieri;
ar ordeņa otro šķiru apbalvotais – par ordeņa lielvirsnieku;
ar ordeņa trešo šķiru apbalvotais – par ordeņa komandieri;
ar ordeņa ceturto šķiru apbalvotais – par ordeņa virsnieku;
ar ordeņa piekto šķiru apbalvotais – par ordeņa kavalieri.

Atzinības krusta zīme ir baltas emaljas Maltas tipa krusts ar zeltītu apmali. Katrs stūris noslēdzas ar lodīti, bet saduras apvieno
astoņi gredzeni. Krusta aversa medaljonā ir lielais valsts ģerbonis un gadskaitlis “1938”. Reversā – hercogistes ģerbonis un
gadskaitlis “1710”. Abi ģerboņi ir to heraldiskajās krāsās. Devīze iegravēta triju krusta zaru galos uz jostas šādā dalījumā: pour / les
– honn / êtes – ge / ns.
Ordeņa pirmās, otrās un trešās šķiras krusta izmēri ir 49 mm x 49 mm, ordeņa ceturtās un piektās šķiras krusta izmēri ir 40 mm
x 40 mm.

Ordeņa pirmās un otrās šķiras komplektā ietilpst arī astoņstaru sudraba zvaigzne, kuras vidū ir ordeņa zīme. Ordeņa pirmās šķiras
zvaigznes izmēri ir 75 mm x 75 mm, ordeņa otrās šķiras zvaigznes izmēri ir 70 mm x 70 mm.
Ordeņa krusta zīmi ar lenti savieno astoņi ažūri zeltīti riņķīši.

Ordeņa lente ir sarkana ar sudraba iemalu.
Ordeņa lentes platums lielkrusta komandieriem – kungiem ir 110 mm, dāmām – 75 mm; lielvirsniekiem – 32 mm (dāmām
tauriņsējuma lentē); komandieriem – 32 mm (dāmām tauriņsējuma lentē); virsniekiem – 32 mm ar rozeti; kavalieriem – 32 mm.
Atzinības krusta goda zīme ir apaļa medaļa, kuras aversā reljefi izcelts Atzinības krusta attēls, bet reversā – emblēma – vanadziņš
ar gredzenu un uzrakstu “DOMAS – UN – DARBUS – LATVIJAI”.
Atzinības krusta pirmās pakāpes goda zīme ir zeltīta, otrās pakāpes – sudraba, trešās pakāpes – bronzas. Goda zīmes diametrs ir
36 mm.
Atzinības krusta goda zīmes lentes platums ir 32 mm.

Atzinības krusta miniatūrzīmes visām ordeņa šķirām ir vienādas.
Miniatūrzīmes ir:
miniatūra ordeņa zīme, kuras izmēri ir 14 mm x 14 mm un kura savienota ar 13 mm platu ordeņa lenti;
ordeņa lentes rozete ar tajā iestrādātu miniatūru ordeņa zīmi 12 mm diametrā.
Atzinības krusta miniatūrās goda zīmes ir miniatūra ordeņa goda zīme ar lentīti trijstūrveida salocījumā, pirmajai pakāpei – zeltīta,
otrajai – sudraba, trešajai – bronzas. Miniatūrās ordeņa goda zīmes diametrs ir 12 mm, lentītes platums ir 13 mm.
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